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CÍL: Tento dokument poskytuje klíčové informace pro investory o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový 
materiál. Informace jsou vyžadovány zákonem, aby Vám pomohly pochopit povahu, rizika, náklady, potenciální zisky a ztráty při  
investování do tohoto produktu a při jeho porovnání s jinými produkty.   

Produkt: Rozdílový kontrakt (CFD) na Forex 
Poskytovatel: Triangleview Investments Limited (dále jen "Společnost"), majitel domény www.3angleFX.com, je licencovaná 
kyperská investiční společnost, kterou reguluje Cyprus Securities and Exchange Commission, s licenčním číslem 384/20. Další 
informace o Společnosti a o našich produktech naleznete na webových stránkách Společnosti https://3anglefx.com/cs/.  
Tel: +357 25 32 23 30     
Version: 2/2020       Last Update: 15/07/2020              

Upozornění 
Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné jej pochopit. 

Čím je tento produkt? 

Typ: Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o Rozdílových kontraktech (CFD), jejichž podkladovým aktivem je 
měnový pár. CFD na Forex jsou produkty s pákovým efektem, které Vám umožňují získat nepřímou expozici spekulací na růst 
nebo pokles ceny FX páru. K podkladovému produktu nenabýváte žádné přímé vlastnické právo, ale můžete dosáhnout zisku 
nebo utrpět ztrátu kvůli pohybům cen souvisejícími s podkladovým aktivem, vůči němuž máte nepřímou expozici. Obchodování 
FX je směna jedné měny za jinou za dohodnutou cenu. 

 
Podkladové aktivum 
CFD na Forex mají jako podkladová aktiva různé měnové páry. 
Hlavní měnové páry: Jedná se o nejoblíbenější měnové páry vytvořené z měn jako USD, EUR, GBP, CHF, JPY a CAD. Jsou to 
nejvíce likvidní obchodní instrumenty, což znamená, že obchodníci budou mít nejnižší spready při obchodování s těmito 
páry. 
Křížové měnové páry: Křížové dvojice se skládají převážně z křížení hlavních párů. Jsou méně likvidní než hlavní páry, ale mezi 
obchodníky jsou velmi populární. 
Exotické měnové páry: Exotické dvojice nejsou spekulativní ve stejně velkém rozmezí jako hlavní a křížové páry, protože jsou 
méně likvidní, což činí náklady na jejich spekulaci vyšší. Tyto měnové páry se obvykle skládají z jedné hlavní měny a  měny 
rozvíjející se ekonomiky. 
 
Cíle: Cílem obchodování s tímto produktem je možnost spekulovat o cenových pohybech směnného kurzu, aniž byste kupoval 
nebo prodával podkladový měnový pár. Spread, financování a pohyb směnného kurzu určují ziskovost. 
 
Předpokládaný retailový investor: Obchodování s tímto produktem není vhodné pro každého. Tento produkt mohou používat 
osoby, které chtějí krátkodobou expozici vůči finančním instrumentům, a obchodují s penězi, které si mohou dovolit ztratit. 
Obchodování s tímto produktem nese s sebou vysoké riziko, a proto osoby, které s ním obchodují, by měly mít vysokou 
odolnost vůči volatilitě, ztrátám a dobré znalosti o dopadu a rizicích spojených s obchodováním. Více informací naleznete v 
našich Zásadách pro zpracování, správu a vyřizování pokynů.  
 
Při obchodování s CFD na Forex existuje vysoké riziko, můžete dosáhnout zisku nebo také utrpět ztrátu. Neměl byste 
riskovat víc, než si můžete dovolit ztratit, je možné, že byste mohl ztratit celou Vaši počáteční investici. 
 
Termíny: CFD na forexové páry jsou tzv. execution-only produkty, což znamená, že otevření a uzavření pozice závisí zcela na 
Vás. Vaše pozice zůstane otevřena, dokud budete mít dostatek prostředků k udržení pozice. CFD nejsou vhodné pro 
dlouhodobé obchodování, tyto produkty jsou vhodné pro krátkodobé, někdy intradenní, obchodování. Neschopnost vložit 
dodatečné prostředky pro splnění požadavku na marži kvůli negativnímu cenovému vývoji, může mít za následek automatické 
uzavření pozice CFD. 
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Jaká jsou rizika a jaká může být návratnost? 

 

 
 
 

NIŽŠÍ RIZIKO                                                         VYŠŠÍ RIZIKO 

  Indikátor rizika           

 1  2  3 4 5       6 7   

              

 
Význam Indikátoru  
Tento indikátor měří míru rizika, kterému může být Vaše investice 
vystavena. Riziková kategorie není zaručena a může se časem měnit. 
Nejnižší kategorie neznamená «žádné riziko». 
CFD na Forex mají stupeň 7 na stupnici od 1 do 7 (1 je nejméně 
riziková kategorie). Proto mají charakter nejvyššího rizika (rovněž 
vzhledem k pákovému efektu). Tento produkt neobsahuje žádnou 
ochranu proti budoucímu chování na trhu, takže můžete ztratit celou 
investici. Zákazník může zadat příkaz Stop Loss, za účelem omezení 
potenciální ztráty a/nebo příkaz Take Profit za účelem odebrání zisku. 
Pokud Vám nebudeme schopni zaplatit, co byste měl dostat, můžete 
ztratit celou Vaši investici. Můžete však využít Kompenzační fond pro 
investory (viz část "Co se stane, pokud Triangleview nebude schopna 
vyplatit peníze?"). 
Ukazatel uvedený výše nezohledňuje tuto ochranu. 
 

Obecná rizika CFD 

• CFD jsou komplexní finanční nástroje, které jsou obchodovány na OTC bázi ("OTC"). Pozici můžete opustit pouze 

obchodováním s námi během obchodních hodin podkladového instrumentu, které jsou uvedeny na našich 

webových stránkách. 

• CFD jsou produkty s pákovým efektem. Chcete-li získat expozici podkladového aktiva, potřebujete pouze malou 

marži. Pákový efekt může zvýšit stejně tak Vaše zisky jak rovněž ztráty. Nabízíme ochranu proti zápornému zůstatku, 

tzn. že nemůžete ztratit více než vlastní kapitál svého obchodního účtu, riskujete však ztrátu kapitálu investovaného 

u nás. 

• Mějte na paměti měnové riziko. Můžete přijímat platby v jiné měně, Vaše konečná náhrada bude záviset na 

směnném kurzu mezi dvěma měnami. Ve výše uvedeném indikátoru toto riziko není zohledněno. 

Zřeknutí se odpovědnosti za riziko Společnosti naleznete na našich webových stránkách.  

 
Scénáře tržního chování  
 
Scénáře tržního chování představují všeobecné situace změn cen CFD na Forex a jejich dopad na návratnost investice klienta z 
hlediska finančního a procentního. Tyto scénáře jsou obecné a aplikují se na řadu CFD na měnové páry nabízených Společností. 
Obchodování 1 lotu EURUSD (velikost kontraktu 1 000) za cenu 1.2276 a s vkladem 10 000 USD. 

    
Otevírací 

cena  
Nákup (dlouhá 

pozice) 
Zavírací cena USD 

Vlastní 
kapitál % 

Prodej (krátká 
pozice) 

Zavírací 
cena 

USD 
Vlastní 

kapitál % 

1.2276 Příznivý scénář 1.2316 $400.00  4% Příznivý scénář 1.2236 $400.00  4% 

1.2276 
Umírněný 

scénář 
1.2296 $200.00  2% Umírněný scénář 1.2256 $200.00  2% 

1.2276 
Nepříznivý 

scénář 
1.2246 ($300.00) -3% Nepříznivý scénář 1.2306 ($300.00) -3% 

1.2276 Stresový scénář 1.2216 ($600.00) -6% Stresový scénář 1.2336 ($600.00) -6% 

Zobrazené scénáře ukazují, jak se Vaše investice mohou zachovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. 
Prezentované scénáře jsou odhady budoucího zachování a nejsou přesnými ukazateli. Vaše zisky a ztráty se budou lišit v 
závislosti na chování podkladového trhu a na tom, jak dlouho budete udržovat svou otevřenou pozici.  
V příkladech se předpokládá, že Vaše základní měna je USD. Čísla nezohledňují Vaši osobní daňovou situaci, což může také 
ovlivnit, kolik můžete vydělat. Tento scénář chování předpokládá, že máte pouze jednu otevřenou pozici a nezohledňuje 
kumulativní zůstatek, který můžete mít, pokud u nás máte více otevřených pozic. 
Vývoj trhu v budoucnu nelze přesně předpovědět. Scénáře uvedené výše jsou pouze indikací některých z možných výsledků 

založených na nedávných výnosech. Skutečné výnosy mohou být nižší. 
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Co se stane, pokud Triangleview nebude schopna vyplatit peníze? 

 
Pokud se jedná o CFD na podkladová aktiva, pokud nebudeme schopni splnit finanční závazky vůči Vám, můžete požádat o 
odškodnění z Kompenzačního fondu pro investory ("ICF") kyperských investičních společností. Maximální náhrada je 20 000 
EUR bez ohledu na počet účtů. Tyto pravidla ICF platí s ohledem na Vaši kategorizaci a způsobilost. Obecně platí, že 
maloobchodní zákazníci jsou pokryti ICF. Pro více informací si přečtěte o Kompenzačnímu fondu pro investory.  

 

Jaké jsou náklady? 
• Poplatky, které platíte, slouží k pokrytí nákladů na naše operace včetně nákladů na získání údajů o trhu/ceně z hlavních 

burz cenných papírů, personálních nákladů, nákladů na regulační licence, našich finančních nákladů, jakož i 

marketingových a distribučních nákladů. 

• Můžeme také mít obchodní zisky z obchodů, které u nás provedete. 

• Neplatíme žádné úroky od finančních prostředků, které zákazníci mohou mít na svých účtech u nás. 

• Obraťte se na svého poradce, abyste pochopil povahu našich níže uvedených nákladů a poplatků: 

Jednorázové 

náklady 

během Vaší 

transakce 

Spready Spread je rozdíl, který je obvykle uváděn v pipech, mezi cenou Nákupu a Prodeje a částečně 

odráží rozpětí podkladových aktiv. Spready se liší u různých účtů a závisí na volatilitě a likviditě 

podkladových aktiv. Na našich webových stránkách naleznete další informace o nákladech na 

spready, které mohou být značné. 

Průběžné 

náklady 

Swapy 

 

Swapy jsou poplatky za udržování otevřené pozice přes noc. Swapy pro otevřené pozice jsou 

počítány v 23:59:59 - 00:00:00 (východoevropský čas) od pondělí do pátku. Jsou to průběžné 

poplatky, které jsou účtovány, dokud máte u nás otevřené transakce. Sazby Swapů jsou založeny 

na tržních úrokových sazbách, které se mohou lišit a podléhají změnám v souladu se sazbami 

účastníků trhu, které zajišťují likviditu Společnosti. 

Sazby Swapů pro různé instrumenty najdete na našich webových stránkách. 

Níže je náš vzorec pro výpočet swapů: 

Počet lotů x Velikost smlouvy x Sazba swap x Počet nocí = Hodnota swapu.  

Příklad: 1 x 1000 x -0.00128 x 3 = -3.84 

Dodatečné 

náklady 

Poplatek za 

nečinnost 

Poplatek za nečinnost se vypočítává po 1 měsíci nečinnosti: 15 USD, 14 EUR, 350 CZK za měsíc. 

Měnové 

přepočty 

Investování do CFD s podkladovým aktivem obchodovaným v jiné měně, než je Vaše základní 

měna, nese měnové riziko. Když je CFD vypočítán v jiné měně, než je Vaše základní měna, 

hodnota Vašeho výnosu může být ovlivněna jeho převodem na základní měnu. 

Jak dlouho je mám držet a mohu dostat peníze předčasně? 
Ukončení obchodu můžete provést pouze u nás během obchodních hodin trhu podkladového aktiva, tyto informace jsou 
dostupné na našich webových stránkách. Tento produkt nemá určený termín, je na Vašem uvážení, kdy pozici uzavřete. Měl 
byste sledovat produkt, abyste zjistil, kdy je správný čas na uzavření pozice. Pokud míra Vaší marže dosáhne nebo klesne pod 
úroveň marže, která vede k uzavření pozic (50%), likvidaci Vašich pozic zahájíme, aniž bychom Vás informovali, začínajíc od 
nejvyšších ztrát. Můžete kdykoliv požádat o výběr svých peněz. Všechny žádosti o výběr zpracujeme do 24 hodin bez ohledu na 
způsob platby.  

Jak mohu podat stížnost? 
Máte právo kdykoliv podat stížnost e-mailem na complaints@3angleFX.com. Pokud jste neobdržel odpověď na jakoukoliv svou 

obchodní nebo jinou otázku nebo pokud chcete podat oficiální stížnost v počáteční nebo pozdější fázi. Můžete tak učinit 

vyplněním online formuláře stížnosti. 

Pokud nejste spokojen s naší odpovědí na Vaši stížnost, můžete se se svou stížností obrátit na finančního ombudsmana 

Kyperské republiky. Pro další informace navštivte http://www.financialombudsman.gov.cy 

Další související informace 
Doporučujeme Vám přečíst si Všeobecné obchodní podmínky. Máte-li jakékoliv otázky ohledně dokumentů s klíčovými 
informacemi nebo jiných dokumentů, kontaktujte nás na stránce Kontaktujte nás.  
Poznámka: Triangleview Investments Ltd nenese žádnou odpovědnost za přesnost informací v tomto dokumentu nebo za ztráty 
způsobené spoléháním se na informace v něm obsažené. 
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